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Com 16 anos de 
existência, o Programa 
Municipal de Controle do 
Tabagismo foi apresentado 
como exemplo de ação 
exitosa durante o Encontro 
Estadual de Capacitação 
para Cessação do Tabagis-
mo. Reunindo profi ssionais 
de Saúde de Teresópolis e 
de vários municípios fl u-
minenses, o evento acon-
teceu no Hospital Federal 

dos Servidores do Estado, 
no Rio de Janeiro.

Durante o encon-
tro, a Coordenação Esta-
dual de Tabagismo exibiu 
um vídeo, produzido pela 
Assessoria de Comunica-
ção da Prefeitura de Tere-
sópolis, com depoimentos 
de pessoas que pararam 
de fumar há mais de 10 
anos graças ao trabalho.
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A Secretaria Munici-
pal de Educação realizará 
processo seletivo destinado 
ao preenchimento das va-
gas para o Curso de Técni-
co em Enfermagem (Módu-
lo I) da Escola de Auxiliares 
e Técnicos de Enfermagem 
Nossa Senhora de Fátima, 
de 01 a 11 de outubro.

São 30 vagas de 
Técnico em Enfermagem 
(Módulo I) no turno da noi-
te. As inscrições devem 
ser feitas dentro do prazo 
estipulado, na sede da pró-
pria Escola, situada à Rua 
General Osório, nº 324, no 
horário das 14h às 20h.

O Governo do Estado, por 
meio do Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER-RJ), está 
realizando obras de recapeamen-
to em duas importantes rodovias 
do Rio de Janeiro. Iniciadas no 
último dia 20 de setembro, as 
intervenções na RJ-104 vão do 
Km 7 ao Km 11 (sentido Niterói), 
do entroncamento com a RJ-106, 
em Tribobó, até Alcântara.

Com previsão para a con-
clusão em agosto do ano que 
vem, a revitalização da rodovia 
RJ-104 contempla os serviços 
de pavimentação, drenagem, 
terraplenagem e, ainda, inclui 
obras especiais em viaduto, entre 
o Viaduto de Maria Paula, em Ni-
terói, e a Rodovia Niterói-Manilha 
(BR-101). Os operários traba-
lham de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h.

Empresas de prestação de serviços contínuos, como 
de planos de saúde, poderão ser obrigadas a oferecer aos 
seus clientes preexistentes os mesmos benefícios de pro-
moções criadas para novos consumidores. É o que deter-
mina o projeto de lei 802/15, da deputada Lucinha (PSDB).                     
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Agricultores familiares, produtores rurais, empreen-
dedores e microempreendedores rurais, empresários de 
pequenos negócios, diretores de escola e pais de alunos têm 
encontro marcado no dia 10 de outubro, em Bonsucesso, no 3º 
Distrito. Nesta data serão realizados dois importantes eventos: 
Encontro Rural, às 15h, e a Chamada Pública.            Pág 03

A Prefeitura aderiu ao serviço de alvará eletrônico auto-
matizado. O objetivo é desburocratizar ainda mais os procedi-
mentos de abertura de empresas com atividades econômicas 
classifi cadas de baixo risco, como cabeleireiros, costureiras, 
sapateiros e startups, por exemplo. Com isso, o documento 
passará a ser emitido na hora.                                          Pág 02

Empresas deverão oferecer 
novas promoções 
a clientes antigos

Dia 10 tem Encontro Rural 
e Chamada Pública para compra 
de produtos da agricultura familiar 
para a merenda escolar

Teresópolis 
adere ao alvará 
eletrônico automatizado

Em um projeto itine-
rante, a Defensoria Pública 
da União (DPU) vai estar 
em Teresópolis nos dias 5 
e 6 de outubro, oferecendo 
orientação e apoio jurídico 
gratuito para pessoas com 
renda familiar de até R$ 2 
mil. A assistência jurídica é 
exclusivamente para solu-
cionar pendências com ór-
gãos federais. A ação conta 
com o apoio da Prefeitura 

de Teresópolis, através da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social.

 O mutirão de aten-
dimentos acontece nos 
CRAS (Centros de Re-
ferência de Assistência 
Social) São Pedro, sába-
do, dia 5 (Rua Fileuterpe, 
845 - São Pedro) e Alto, 
no domingo, 6 (Rua Nilza 
Chiapeta Fadigas, 190 – 
Várzea).

Ação vai oferecer orientação e apoio jurídico na esfera federal Reuniões são realizadas na sede da Secretaria de Saúde, na Tijuca

Divulgação  / teresopolis.rj.gov.br
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Teresópolis recebe 
projeto itinerante da DPU 
nos dias 5 e 6 de outubro

Encontro do Ecossistema 
de Bioeconomia de Nova 
Friburgo e região ocorrerá 

no próximo dia 02

Programa de Controle 
do Tabagismo de Teresópolis 

é exemplo de ação de sucesso 
em encontro estadual

Escola de 
Enfermagem 
abrirá inscrições 
em outubro

Governo pavimenta 
duas rodovias estaduais

A Prefeitura de 
Nova Friburgo, através 
da secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, 
o SEBRAE, a ACIANF, a 
AgeRio e o Instituto Pindo-
rama, entre outras institui-
ções, realizarão o primeiro 
encontro do ecossistema 
de bioeconomia da cidade 
e região, o I BIOFRIBUR-
GO, no próximo dia 02, 
quarta-feira, das 17:30 

às 21;00, no auditório da 
ACIANF.

Especialistas apre-
sentarão palestras, cujo 
objetivo é fomentar em-
preendimentos que con-
tribuam para a mitigação 
de danos à natureza e a 
promoção da sustenta-
bilidade. Também serão 
apresentados vários em-
preendimentos e projetos 
em bioeconomia.

Iniciativa abre o mês da 9ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Divulgação  / novafriburgo.rj.gov.br
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Correio da Serra
Logus Ambiental Ltda-Me
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Av. Edgar Gismonti, nº 90, Centro, Carmo-RJ, 28.640-000
Tel: (22) 2537-0346

Jornalista Responsável: André Salles 003674/RJ
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emitidos em artigos ou matérias assinadas por seus colaboradores.

Circulação: Interior do Estado do Rio de Janeiro
Tiragem: 5.000 Exemplares

Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Rio de Janeiro

A Prefeitura aderiu ao 
serviço de alvará eletrônico 
automat izado.  O objet ivo é 
desburocratizar ainda mais os 
procedimentos de abertura de 
empresas com atividades eco-
nômicas classificadas de baixo 
risco, como cabeleireiros, costu-
reiras, sapateiros e startups, por 
exemplo. Com isso, o documento 
passará a ser emitido na hora.

O Prefeito Vinicius Claus-
sen e o secretário de Fazenda, 
Fabiano Latini,  assinaram o 
termo de adesão na última sexta-

-feira (27), na sede da Junta 
Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro (JUCERJA). A ação in-
tensifica a adesão do Município 
à Redesim (Rede Nacional para 
a Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas 
e Negócios – Lei Federal nº 
11.598/2007).

 A iniciativa cumpre a Lei 
Federal 13.874/2019, publicada 
no dia 20 de setembro, e que ins-
titui a Declaração de Direitos de 
Liberdade Econômica. O Decreto 
de Desburocratização de autoria 

do Executivo regulamentando a 
concessão do alvará eletrônico 
automatizado foi publicado na 
edição de segunda-feira (30), 
do Diário Oficial Eletrônico do 
Município.

“Essa é mais uma inicia-
tiva da Gestão para melhorar o 
ambiente de negócios no municí-
pio. Estamos desburocratizando 
procedimentos e facilitando a 
abertura de novas empresas, 
para a geração de renda. Com 
o reforço da arrecadação munici-
pal, os recursos serão revertidos 

em mais obras e serviços em be-
nefício da população”, comemo-
ra o Prefeito Vinicius Claussen.

 A emissão do alvará 
eletrônico automatizado é feita 
pelo Sistema de Registro Inte-
grado (Regin). Disponibilizado 
pela Jucerja, o sistema permite 
a obtenção dos documentos que 
autorizam o funcionamento de 
empresas com atividades de bai-
xo risco em tempo recorde, sem 
o empresário precisar se des-
locar à Secretaria de Fazenda.

“Essa é uma ação conti-

nuada da Gestão, que implemen-
tou o Espaço do Empreendedor, 
entrou na era do alvará online e 
agora está aderindo ao alvará 
eletrônico informatizado. Com 
isso, quando o Regin aprovar 
a emissão do novo alvará, a 
fiscalização da Prefeitura sairá 
em campo para verificar se a 
empresa atende todos os requisi-
tos informados na solicitação do 
documento”, finaliza o secretário 
de Fazenda, Fabiano Latini.

AsCom -
 teresopolis.rj.gov.br

Empresas de prestação 
de serviços contínuos, como de 
planos de saúde, poderão ser 
obrigadas a oferecer aos seus 
clientes preexistentes os mes-
mos benefícios de promoções 
criadas para novos consumido-
res. É o que determina o projeto 
de lei 802/15, da deputada Luci-
nha (PSDB), que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj) aprovou, em 
redação final, na semana pas-
sada. A proposta segue para o 
governador Wilson Witzel, que 
tem 15 dias úteis para sancionar 
ou vetar.

A norma complementa a 
Lei 7.077/15, que já garantia o 
benefício aos clientes antigos de 

serviço de telefonia fixa, móvel, 
de TV por assinatura e de trans-
missão de dados via internet. O 
novo projeto também enquadra 
na medida as empresas que for-
necem serviços de energia elé-
trica, gás, água, além de planos 
privados de educação e outros 
serviços prestados de forma con-
tínua. A empresa que descumprir 

a norma poderá arcar com multa 
de 10 a 100 mil UFIR-RJ, cerca 
de R$ 34,21 a R$ 342 mil. Caso 
aprovada, a norma passará a 
valer após 60 dias da publicação.

“A vulnerabi l idade do 
consumidor se mostra quando 
essas empresas lançam pro-
moções imperdíveis para captar 
novos cl ientes, simplesmen-

te ignorando a existência dos 
consumidores preexistentes. É 
dever do fornecedor de servi-
ços atender satisfatoriamente 
a todos os seus consumidores, 
não podendo o consumidor ser 
reduzido a apenas um número na 
planilha de contabilidade dessas 
empresas”, justificou a autora.

Comunicação Social

Teresópolis adere ao alvará eletrônico automatizado

Empresas deverão oferecer novas promoções a clientes antigos
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Câmara Municipal de Carmo
Estado do Rio de Janeiro

EXTRATO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 
DA CONTRATANTE:  CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO.

DA CONTRATADA:    INSTITUTO NACIONAL DE CONCURSOS 
PÚBLICOS - INCP.

DO OBJETO: Prestação dos serviços de planejamento e execução 
de concurso público para prova ou provas e títulos de provimento de 01 (um) 
cargo de assessor jurídico, 01 (um) cargo de auditor contábil e 01 (um) cargo 
de técnico em informática, todos do quadro permanente de servidores desta 
Casa Legislativa, criados pela Lei Municipal nº 2023, de 02 de maio de 2019, 
bem como todos os atos complementares.

DO PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado.

DO VALOR: Valor arrecadado com as inscrições dos candidatos e 
complementação pela Câmara Municipal até o limite de R$ 27.500,00 (vinte 
e sete mil e quinhentos reais). 

DO PAGAMENTO: Será efetuado, em caso de complementação pela 
Câmara, em até 05 dia úteis após apresentação das contas de arrecadação com 
as inscrições dos candidatos.

DO EMPENHO: Para atender as despesas deste contrato, foi emitida 
nota de empenho global.

DAS DOTAÇÕES: As despesas serão levadas à conta das 
dotações Orçamentárias Próprias (base no Programa de Trabalho) n.º 
0000.0103100132.001, Código da Despesa nº 3390.39.00-00 (serviços de 

terceiros – pessoas jurídica). 

DA LICITAÇÃO: A licitação foi realizada de conformidade com o 
Convite nº 04/19.

DO PROCESSO: O Processo de Licitação teve o nº 10/19.

DO CONTRATO: O Contrato teve o nº 10/19.

P/ CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO

Carmo, 19 de setembro de 2019.

Salvador Carvalho de Oliveira
Presidente.

Câmara Municipal de Sumidouro
Estado do Rio de Janeiro

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2019

RGF - ANEXO 1 R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS

DESPESA EXECUTADAS  (Últimos 12 Meses)

PROCESSADOS
EM RP NÃO

Set/2018 Out/2018 Nov/2018 Dez/2018 Jan/2019 Fev/2019 Mar/2019 Mai/2019 Jun/2019Abr/2019 Jul/2019 Ago/2019 Últ.12Meses

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 0,00168.188,15 2.134.093,97149.920,67 262.475,46 281.776,11 137.917,83 164.867,40 161.950,30 161.845,30 168.085,16 159.392,19 160.373,29 157.302,11

   Pessoal Ativo 0,00168.188,15 2.134.093,97149.920,67 262.475,46 281.776,11 137.917,83 164.867,40 161.950,30 161.845,30 168.085,16 159.392,19 160.373,29 157.302,11

      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 0,00145.286,19 1.827.763,54127.186,95 238.839,31 205.530,99 137.917,83 139.674,04 136.224,11 138.884,52 147.066,38 138.182,02 139.835,10 133.136,10

      Obrigações Patronais 0,0022.901,96 306.330,4322.733,72 23.636,15 76.245,12 0,00 25.193,36 25.726,19 22.960,78 21.018,78 21.210,17 20.538,19 24.166,01

      Benefícios Previdenciários 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Pessoal Inativo e Pensionista 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Aposentadorias, Reservas e Reformas 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Pensões 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Outros Benefícios Previdenciários 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF) 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) 0,000,00 35.965,790,00 0,00 26.116,92 6.160,00 311,10 0,00 0,00 3.377,77 0,00 0,00 0,00

   Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,000,00 35.965,790,00 0,00 26.116,92 6.160,00 311,10 0,00 0,00 3.377,77 0,00 0,00 0,00

   Decorrentes de Decisão Judicial 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Despesas de Exercícios Anteriores 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 0,00168.188,15 2.098.128,18149.920,67 262.475,46 255.659,19 131.757,83 164.556,30 161.950,30 161.845,30 164.707,39 159.392,19 160.373,29 157.302,11

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) 0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) 2.098.128,18
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 64.936.299,55

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 64.936.299,55
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 3.701.369,07

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 3.896.177,97

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 3.506.560,18

6,00%
5,70%
5,40%

3,23%

Data de Emissão: 26/09/2019  12:34h Anexo 1 do RGFSIGFIS - Versão 2019

CHEFE DO PODER LEGISLATIVO: RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: MICHELLE APARECIDA DE SOUZA COSTA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS

Agricultores famil iares, 
produtores rurais, empreendedores 
e microempreendedores rurais, 
empresários de pequenos negó-
cios, diretores de escola e pais 
de alunos têm encontro marcado 

no dia 10 de outubro, em Bonsu-
cesso, no 3º Distrito. Nesta data 
serão realizados dois importantes 
eventos: Encontro Rural, às 15h, e 
a Chamada Pública para a compra 
de produtos da agricultura familiar 

para a merenda escolar dos me-
ses de outubro até dezembro, às 
18h30.

A tarde começa com o 
Encontro Rural, com tendas mon-
tadas na Praça Samuel de Paula 
Macário. “Nesta edição, o evento 
contará com uma Rodada de 
Conversas sobre diversos temas 
específicos para o interior de 
Teresópolis, com informações de 
técnicos em agricultura, turismo 
rural, acesso ao crédito e educação 
empreendedora. Equipe da Sala do 
Empreendedor Itinerante também 
estará presente, com orientação 
sobre a legalização de empresas, 
microcrédito produtivo, orientação 
e emissão de MEI e qualifi cação do 
empreendedor”, explica o Prefeito 

Vinicius Claussen.
 Às 18h30, terá início a 

Chamada Pública para a aquisi-
ção de gêneros alimentícios para 
a Merenda Escolar, na Escola 
Municipal Francisco Maria Dállia, 
para a participação de Agricultores 
Familiares de forma individual ou 
organizados em Grupos Informais, 
Associações ou Cooperativas. O 
edital está disponível em www.
licitacao.teresopolis.rj.gov.br

A compra de hortaliças, 
legumes e frutas da Agricultura 
Familiar para a alimentação esco-
lar na rede municipal de ensino é 
feita com recursos do Programa 
Nacional da Alimentação Escolar 
(PNAE).

 A partir de 2019, a inicia-

tiva é integrada ao Núcleo Estra-
tégico Operacional da Agricultura 
Familiar, do Programa Cidades 
Empreendedoras. Desenvolvido 
pelo SEBRAE, em parceria com 
a Prefeitura, o programa tem foco 
em políticas públicas para acelerar 
o desenvolvimento local.

 “A compra de alimentos 
dos produtores rurais para a ali-
mentação dos alunos das escolas 
da rede municipal é uma das 
ações municipais de incentivo ao 
desenvolvimento econômico rural 
e também para garantia de meren-
da saudável no prato dos nossos 
alunos”, avalia o secretário Lucas 
Guimarães, de Administração.

AsCom - 
teresopolis.rj.gov.br

Dia 10 tem Encontro Rural e Chamada Pública para compra de 
produtos da agricultura familiar para a merenda escolar

Divulgação  
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Em um projeto itinerante, a De-
fensoria Pública da União (DPU) vai estar 
em Teresópolis nos dias 5 e 6 de outubro, 
oferecendo orientação e apoio jurídico 
gratuito para pessoas com renda familiar 
de até R$ 2 mil. A assistência jurídica é ex-
clusivamente para solucionar pendências 
com órgãos federais. A ação conta com o 
apoio da Prefeitura de Teresópolis, através 
da Secretaria de Desenvolvimento Social.

 O mutirão de atendimentos acon-
tece nos CRAS (Centros de Referência de 
Assistência Social) São Pedro, sábado, 
dia 5 (Rua Fileuterpe, 845 - São Pedro) e 
Alto, no domingo, 6 (Rua Nilza Chiapeta 
Fadigas, 190 – Várzea).

 Os interessados devem compare-

cer para a distribuição de senhas das 10h 
às 13h, munidos da documentação básica 
necessária para o atendimento, que é: CPF 
ou CNPJ; documento de identidade; e do-
cumento que comprove violação do direito.

 De acordo com a DPU, os ci-
dadãos poderão tirar dúvidas sobre 
demandas envolvendo benefícios que 
foram negados ou suspensos pelo Insti-
tuto Nacional do Seguro Social (INSS); 
como auxílio doença, aposentadoria por 
invalidez, rural ou por idade, benefício de 
prestação continuada (BPC); questões de 
saúde, como solicitação de medicamentos 
e insumos não fornecidos pelo SUS; pen-
são por morte; FGTS; PIS/PASEP; multa 
do IBAMA; entre outras questões.

 DPU Itinerante
O Projeto DPU Itinerante faz parte 

do Programa ‘Defensoria Para Todos’ e 
consiste no deslocamento de Defensores 
Públicos Federais para localidades que ain-
da não contam com unidades da instituição 
ou que fi cam distantes de cidades onde há 
sede de seção judiciária federal. O objetivo 
é garantir ao cidadão hipossufi ciente o 
pleno acesso à Justiça, levando até ele a 
prestação jurídica integral e gratuita, além 
do conhecimento de seus direitos.

Mais informações sobre as áreas 
de atuação da DPU estão disponíveis no 
site www.dpu.def.br.

AsCom - 
teresopolis.rj.gov.br

Teresópolis recebe projeto itinerante da DPU 
nos dias 5 e 6 de outubro

A Prefeitura de Nova Friburgo, 
através da secretaria de Ciência, Tecno-
logia e Inovação, o SEBRAE, a ACIANF, 
a AgeRio e o Instituto Pindorama, entre 
outras instituições, realizarão o primeiro 
encontro do ecossistema de bioecono-
mia da cidade e região, o I BIOFRIBUR-
GO, no próximo dia 02, quarta-feira, das 
17:30 às 21;00, no auditório da ACIANF.

Especialistas apresentarão pa-
lestras, cujo objetivo é fomentar em-

preendimentos que contribuam para 
a mitigação de danos à natureza e a 
promoção da sustentabilidade. Também 
serão apresentados vários empreendi-
mentos e projetos em bioeconomia, de 
forma a ampliar a visibilidade do setor 
e identifi car possibilidades de parcerias 
estratégicas.

O I BIOFRIBURGO será o pri-
meiro evento associado à 9ª Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia, que 

ocorrerá entre os dias 22 e 25 de ou-
tubro.

Informações adicionais poderão 
ser obtidas através do telefone (22) 
2523-6908.

Já as inscrições poderão ser feitas 
através do endereço https://loja.rj.sebrae.
com.br/loja/evento/31111978. O evento é 
gratuito, mas com vagas limitadas.

AsCom
novafriburgo.rj.gov.br

Encontro do Ecossistema de Bioeconomia 
de Nova Friburgo e região ocorrerá no próximo dia 02

A Secretaria Municipal de Edu-
cação realizará processo seletivo desti-
nado ao preenchimento das vagas para 
o Curso de Técnico em Enfermagem 
(Módulo I) da Escola de Auxiliares e 
Técnicos de Enfermagem Nossa Se-
nhora de Fátima, de 01 a 11 de outubro.

São 30 vagas de Técnico em 
Enfermagem (Módulo I) no turno da noi-
te. As inscrições devem ser feitas dentro 
do prazo estipulado, na sede da própria 
Escola, situada à Rua General Osório, 
nº 324, no horário das 14h às 20h.

Os requisitos para a inscrição 
no processo seletivo são: idade mínima 
de 18 anos completos no ato da matrí-
cula; e Ensino Médio completo também 

no ato da matrícula.
Os documentos exigidos são: 

carteira de identidade e declaração de 
que está cursando a 3ª série do Ensino 
Médio ou certifi cado de conclusão do 
Ensino Médio.

A seleção para as 30 vagas 
será feita com base na aplicação de 
prova discursiva de caráter eliminatório 
e classifi catório, constituída de uma 
redação (dissertativo-argumentativa) 
sobre tema da atualidade ligado à área 
da Saúde.

A redação será realizada no dia 
27 de outubro de 2019. Para o 1º ao 
200º inscrito, a redação será aplicada 
às 9h e, do 201º ao 400º, a redação 

será aplicada às 11h, com duração de 
1 hora e 30 minutos em cada período.

A redação será aplicada na 
Escola Municipal Iza Saippa Ranucci, 
localizada na Rua Benjamin Constant, 
nº 115, Duas Pedras. Os resultados da 
seleção deste Edital serão publicados 
no dia 10/12/2019 no Jornal A Voz da 
Serra e também disponibilizados na 
secretaria da Escola de Auxiliares e 
Técnicos de Enfermagem Nossa Se-
nhora de Fátima, das 14h às 20h.

O edital do processo seletivo foi 
publicado no Diário Municipal em 14 de 
setembro e pode ser visto na íntegra no 
endereço: encurtador.com.br/uMN01.

novafriburgo.rj.gov.br

Escola de Enfermagem abrirá 
inscrições em outubro

O Governo do Estado, 
por meio do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER
-RJ), está realizando obras 
de recapeamento em duas 
importantes rodovias do Rio 
de Janeiro. Iniciadas no último 
dia 20 de setembro, as inter-
venções na RJ-104 vão do Km 
7 ao Km 11 (sentido Niterói), do 
entroncamento com a RJ-106, 
em Tribobó, até Alcântara.

Com previsão para a 
conclusão em agosto do ano 
que vem, a revitalização da 
rodovia RJ-104 contempla os 
serviços de pavimentação, 
drenagem, terraplenagem e, 
ainda, inclui obras especiais 
em viaduto, entre o Viaduto 
de Maria Paula, em Niterói, e a 
Rodovia Niterói-Manilha (BR-
101). Os operários trabalham 
de segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h.

Obras em andamento na 
RJ-160

Já na RJ-160, impor-
tante ligação entre os municí-
pios de Carmo e Cantagalo, 
as obras seguem em ritmo 
avançado. Desde agosto, são 
realizados os serviços de 
recapeamento (implantação 
de asfalto novo), entre os Kms 
14 e 42, e de manutenção do 
revestimento asfáltico, entre os 
Kms 42 e 51,8. Vale ressaltar 
que os motoristas devem estar 
atentos, já que, em alguns tre-
chos, o trânsito fi cará em meia 
pista, com adoção do “Sistema 
Pare e Siga”. Os profi ssionais 
trabalham em trechos alterna-
dos, ao longo de um perímetro 
de 37,8 Kms da RJ-160, o 
equivalente a 72% da extensão 
total da rodovia.

- Nossas estradas 
estavam abandonadas há 
anos, sem serviços básicos de 
conservação e de sinalização. 
Para melhorar a infraestrutura 
logística do estado, é preciso 
passar pela melhoria de nos-
sas rodovias. Isso possibilitará 
a melhoria da mobilidade urba-
na, do escoamento de merca-
dorias e do fl uxo turístico. Ou 
seja, trará desenvolvimento 
para toda a população do Rio 
de Janeiro – explicou o presi-
dente o DER-RJ, Uruan Cintra 
de Andrade.

Alternativas
O DER-RJ orienta aos 

motoristas que utilizem rotas 
alternativas: para quem sai 
ou quem chega de Nova Fri-
burgo, por exemplo, uma das 
sugestões é utilizar, sempre 
que necessário, a RJ-130 (Fri-
burgo-Teresópolis) até a BR-
393. Outra opção é acessar a 
RJ- 144, no município de Duas 
Barras, até a cidade de Carmo.

Revitalização da sinalização
A sinalização das es-

tradas fl uminenses, sob ad-
ministração do Departamento 
de Estradas de Rodagem, 
também foi incluída no cro-
nograma de revitalização. As 
intervenções, iniciadas em 
julho, somam 408 Kms, em 
trechos das RJs 116, 125, 127, 
155, 196 e 200.

Os trabalhos abran-
gem tanto a sinalização ho-
rizontal quanto vertical, as 
faixas de eixo central/bordas 
de pistas, colocação de tachas 
refletivas e marcações em 
alto-relevo.

rj.gov.br

Governo pavimenta 
duas rodovias estaduais

O Verso e 
o Reverso
Por Remo Noronha

Andava distraído
Quando ao acaso o vi
Porém, ou melhor
Melhor ou talvez
Esta não seja a descrição correta...
Ele me viu
Assustado, parou.
Encantado fi quei.

Éramos duas estátuas:
O pássaro por sua sobrevivência
E eu não sei o porquê
Beleza
Espiritualidade
Ou ainda o simples e inesperado.

O fato é que aprisionei um joão-de-barro com o olhar
Por um minuto inacabável
Um instante eterno nesta vida full gas.

E isto quase me faz entender
Os atos insanos das pessoas
Que querem pôr molduras no intocável
Ou letras no livro da vida.

Não sei bem
O que o momento signifi cou:
O arcanjo não era meu
Mas fez parte de mim
Não havia grades
Mas nos prendemos.

No espaço e no tempo
Nada mais que um pedacinho de vida.

A GAIOLA

Com 16 anos de existência, o 
Programa Municipal de Controle do Ta-
bagismo foi apresentado como exemplo 
de ação exitosa durante o Encontro 
Estadual de Capacitação para Cessação 
do Tabagismo. Reunindo profi ssionais de 
Saúde de Teresópolis e de vários muni-
cípios fl uminenses, o evento aconteceu 
no Hospital Federal dos Servidores do 
Estado, no Rio de Janeiro.

Durante o encontro, a Coorde-
nação Estadual de Tabagismo exibiu 
um vídeo, produzido pela Assessoria 
de Comunicação da Prefeitura de Tere-
sópolis, com depoimentos de pessoas 
que pararam de fumar há mais de 10 
anos graças ao trabalho da Secretaria 
Municipal de Saúde.

“Excelente ver um importante 
programa de saúde de Teresópolis sendo 
apresentado como prática de sucesso 
em um evento estadual. Mostra que os 
profi ssionais do setor estão mobilizados 
na promoção da saúde de nossa popu-
lação. Parabenizo todos os envolvidos”, 
comemorou o Prefeito Vinicius Claussen.

A psicóloga Márcia Sayão coor-

dena as ações antitabagismo no municí-
pio desde 2002. “Fico feliz em ver que o 
trabalho que realizamos com seriedade e 
comprometimento teve destaque em um 
evento de Saúde, servindo de exemplo 
para outros municípios”, comenta.

Participaram do curso a médica 
Olinda Cizoski França e os enfermeiros 
Leonardo Cadilhe, Marcella Schwenck 
e Graisi Muzi, dos postos de saúde da 
família da Granja Guarani e de Vargem 
Grande, do Cemusa e da Unidade Básica 
de Saúde de Albuquerque, respectiva-
mente.  

O programa
Em Teresópolis, o treinamento 

de pessoal para ações na área de Taba-
gismo começou em 2002, por equipe da 
Secretaria Estadual de Saúde e do INCA 
– Instituto Nacional do Câncer. Uma das 
profi ssionais participantes foi a psicóloga 
Márcia Sayão.

O primeiro grupo começou a 
atuar em 2003 e, gradativamente, os 
atendimentos foram ampliados. Atual-
mente, a equipe do Programa Municipal 

de Controle do Tabagismo é formada por 
pneumologista, fonoaudiólogo, psicóloga 
e acupunturista. Quando é necessário, 
profi ssionais lotados em outros setores 
da Saúde são solicitados, como psiquia-
tra e dermatologista.

 São realizadas reuniões sema-
nais e mensais com os fumantes, na 
sede da Secretaria de Saúde, na Tijuca. 
Um grupo pode ter até 40 pessoas. São 
feitas entrevistas individuais e elas parti-
cipam de encontros durante três meses. 
Quem se compromete a parar de fumar, 
passa para um grupo de manutenção, 
onde tem acompanhamento durante 18 
meses.

O programa está sendo amplia-
do para várias unidades de saúde, a fi m 
de atender as pessoas mais perto de 
onde moram. A coordenadora Márcia 
Sayão capacita os profi ssionais, incen-
tivando quem quer abandonar o cigarro 
a mudar a consciência de tabagista para 
uma consciência de vida saudável, às 
vezes sem usar medicamentos.

AsCom 
Teresopolis

Programa de Controle do Tabagismo de Teresópolis 
é exemplo de ação de sucesso em encontro estadual


